
 

 

 79-79استفاده از آیین نامه استعداد درخشان جهت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی  معرفی نامه

 این قسمت توسط متقاضی تکمیل شود
اره شناسنامه .................................. وسریال شناسنامه ...................................... ینجانب .................................. فرزند .......................... به شماره ملی ................................ و شما

................................... با آگاهی ............................... دانشجوی/دانش آموخته رشته تحصیلی ................................. دانشگاه/موسسه ............. صادره از..... متولد ......................

 -1رش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته)به ترتیب اولویت( از آیین نامه پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد، تقاضای پذی

 ........................................... را دارم. -3............................................  -2......................................... 

 ت کرده اید شماره داوطلبی را بنویسید ..........................................شرک 69در صورتی که در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 

 .......................... پست الکترونیکی ..............................شماره تلفن ثابت .................................................... همراه ..................................................

 

 امضاء متقاضی

 

 

 این قسمت توسط دانشگاه/موسسه دوره کارشناسی تکمیل شود)مخصوص افراد فارغ التحصیل(

 گواهی کسب رتبه در مقطع کارشناسی
 :احتراماَ بدینوسیله گواهی میشود

دوره .................................  سال تحصیلی ................... ورودی نیمسال ...................................... با شماره ملی .................................. فرزند...................................... آقای/خانم 

ف( ............................. حروه ب( .................................)عدده بل )با میانگین ک...................... نیمسال و درتاریخ ...................... را طی ................................... کارشناسی رشته 

 .به اتمام رسانده است  نیمه حضوری حضوری به صورت

م و ه ای ها رشته انشجویان برتر در بین همد %11 نفر جزو ................. از بین ............ هترم و کسب رتب .......احد درسی درطول و....... ضمناً نامبرده با گذراندن 

 .می باشد غیر هم ورودی ها ورودی ها

 

 مهر و امضاء معاون آموزشی

 

 

 این قسمت توسط دانشگاه/موسسه دوره کارشناسی تکمیل شود)مخصوص افراد در حال تحصیل(

 ع کارشناسیگواهی کسب رتبه در مقط
 د: شو حتراماَ بدینوسیله گواهی میا

.................................  سال تحصیلی ................... ورودی نیمسال ...................................... با شماره ملی .................................. فرزند...................................... آقای/خانم 

آخر را با موفقیت باشد و چنانچه دروس نیمسال  می  نیمه حضوری حضوری به صورت.................................... دانشجوی نیمسال آخر دوره کارشناسی رشته 

 .التحصیل خواهد شد فارغخ ......................... بگذراند درتاری

ای هرشت انشجویان برتر در بین همد %11 نفر جزو ..... از بین ................ه ...کسب رتبوترم  ششطول واحد درسی در حداقل سه چهارم امبرده با گذراندنضمناً ن

 .می باشد غیر هم ورودی ها م ورودی هاو ه ها

 مهر و امضاء معاون آموزشی

 

 


